
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2009. (X. 05.)  rendelete 

a 12,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik 

helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról 

 

Tahitótfalu község Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV törvény 16.§-ának (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 8.§-a (1) 

bekezdésének c) pontjára, és 34. §-ának (1)(2) bekezdésére – a 12,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget 

meghaladó tehergépkocsik helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról,az 

Önkormányzat törzsvagyonának részét képező helyi közutak és műtárgyaik állagának megóvása, fenntartása és a 

helyi közutakon való biztonságos közlekedés biztosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

A rendelet hatálya Tahitótfalu község közigazgatási területén, Tahitótfalu Önkormányzatának tulajdonában lévő 

súlykorlátozó KRESZ táblával védett helyi közutakra (a továbbiakban: helyi közút) terjed ki. 

 

2.§ 

(1) A 12,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik helyi közútra történő 
behajtásához közútkezelői hozzájárulás szükséges. A hozzájárulást az Önkormányzat polgármestere- a helyi 

közút tulajdonosa és kezelője nevében- adja ki. 

(2) Az önkormányzat polgármestere a közútkezelői hozzájárulás kiadását megtagadhatja, ha : 

a a megengedett 12,5 tonna össztömeget túllépő szállítmány megbontható 

b a helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy 12,5 tonna megengedett össztömeget 

meghaladó tehergépkocsi azon közlekedjék. 

(3) Az önkormányzat polgármestere a közútkezelői hozzájárulásban előírja azt az útvonalat, amelyen a 

tehergépkocsinak közlekednie kell és azokat a feltételeket, amelyek a tehergépkocsi közlekedése során 

biztosítják a helyi közút és tartozékainak védelmét. 

(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a katasztrófa elhárítás eszközeire (mentő, tűzoltó, katasztrófavédelem). 

 

3.§ 

 

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújthatja be a szállítást 

megrendelő vagy a tehergépkocsi tulajdonosa (üzemben tartója) az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához. 

4.§ 

 

(1) A közútkezelői hozzájárulás kiadásáért a tehergépkocsi tulajdonosának (üzemben tartójának) az önkormányzat 

javára 

 a)a hatályos jogszabály szerinti  eljárási díjat, továbbá 

 b) az Önkormányzat által fenntartott helyi közútra történő behajtás esetén 

útfenntartási hozzájárulást kell fizetni. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárási díjat a közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem benyújtásával 

egyidejűleg kell megfizetni. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti útfenntartási hozzájárulás összegét, a tehergépkocsi forgalmi engedélyében 

szereplő össztömegének alapulvételével, e rendelet mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani. Az 

útfenntartási hozzájárulást a közútkezelői hozzájárulásban előírt módon és időpontig kell megfizetni. 

(4) Az útfenntartási hozzájárulás összegét az 1. számú melléklet tartalmazza.  

(5) Az útfenntartási hozzájárulás szempontjából az I. körzet a 2. számú mellékletben fel nem sorolt utak és utcák, a 

II. körzet a 2. számú mellékletben felsorolt utcák.  

(6) E rendelet szempontjából helyi vállalkozónak /vállalkozásnak minősül, amely vállalkozás székhellyel vagy 

telephellyel rendelkezik Tahitótfaluban és iparűzési továbbá gépjárműadót - az utakat igénybe vevő gépjármű, 

gépjárművek után - is fizet Tahitótfalu Önkormányzata javára.
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 A (4)-(6) bekezdést beiktatta: 10/2010. (IV.23.) önk. rendelet, hatályos: 2010. április 23-tól 



5.§ 

 

(1) A közútkezelői hozzájárulást, ha a kérelem a rendeletben előírt feltételeknek megfelel- 5 munkanapon belül kell 

kiadni, kivéve az egyedi elbírálás eseteit. 

(2) Az útfenntartási hozzájárulásból származó bevételt a helyi közutak fenntartására és felújítására kell felhasználni, 

az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint. 

 

6.§ 

 

A 40 tonna össztömeget vagy legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, valamint lánctalpas járművek és 

járműszerelvények helyi közúton történő közlekedéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadására, a 

közlekedésért fizetendő díjra külön jogszabályokban foglaltak irányadók. 

 

7. §
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Aki jelen önkormányzati rendeletben megállapított előírásokat megszegi szabálysértést követ el és  30.000 Ft-ig 

terjedő pénzbírsággal sújtható. Az engedélyekhez kapcsolódó utak állapotfelmérését az Önkormányzat végzi el. Az 

úthasználat során okozott károkat a kérelem kedvezményezettje köteles megtéríteni az Önkormányzat részére. 

 

8. § 

 

(1) Ez a rendelet 2009. 11. 01.-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést megelőzően indult ügyekben is kell 

alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – gondoskodik. 

MELLÉKLET 

A 12,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik után 

fizetendő útfenntartási hozzájárulás összege : 

   egy naptári napra szóló közútkezelői hozzájárulás esetén 

    
            Össztömeg 

 

 

 

Útfenntartási hozzájárulás 

I. körzet 

 Útfenntartási hozzájárulás 

II. körzet 

 12,5t- 16t 4000 Ft .

-

 

F

t 

  6000 Ft 
 16t- 20t 6000 Ft 0

0

0

.

-

 

F

t 

  9000 Ft 

 20t- 25t 8000.Ft 0

0

0

.

-

 

F

t 

  12000 Ft 

 25t- 40t 10000 Ft 0

0

0

.

-

 

F

t 

  15000 Ft 

     
 
Heti közúthasználati díj mértéke: össztömegre vonatkozó alap napidíj × 5 

 

Havi közúthasználati díj mértéke: össztömegre vonatkozó alap napidíj × 15 

 

Éves közúthasználati díj mértékét: egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület állapítja meg. 

Ezt a lehetőséget a telephellyel rendelkező helyi vállalkozók vehetik igénybe. 

 

Tahitótfalu, 2009. szeptember 10. 
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 Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (V.25.) önk. rendelet, hatálytalan 2012. 05. 26-tól 



 

 …………………………………..    ……………………………..   

       Dr. Sajtos Sándor      Tóth János  
         polgármester          jegyző 

 

Kihirdetve: 2009.10.05. 

 

        ……………………………. 

         Tóth János  

               jegyző 


